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közLekedés 
Kecskemét az ország közepén van, nagyon egyszerűen el 
tudsz jutni a fesztivál helyszínére. Autóval, vonattal, busszal, 
sőt telekocsival is. A JAZZFŐVÁROS helyszíne a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpont (Domb Beach) szabadstrandja melletti nagy 
füves terület, cím szerint a Csabay Géza körúton (ld. a térképet 
a 6-7. oldalon), a kórház és a Kecskeméti Fürdő között. Ha 
belvárosi szállodában laksz, igénybe veheted a szállodák és a 
fesztiválhelyszín közötti shuttle-szolgáltatást (ld. 37. old.)
AuTó: Az M5-ös autópályáról a Kecskemét-Centrum/Lajosmizse 
(72-es km), vagy a Kecskemét-Nyugat (85-ös km) kijáratnál is le-
jöhetsz, követheted a táblákat, a térképet, vagy a GPS-edet. Par-
kolni a fesztivál területén tudsz (a hátsó, II. kapunál). A parkoló 
GPS koordinátái: 46.903936, 19.665526
vOnAT: nézd meg a menetrendet (elvira.mav-start.hu), majd ér-
kezés után szállj fel a szomszédos autóbuszállomáson a félórán-
ként közlekedő 21-es buszra, amivel 10 perces buszutat követően 
(az SZTK-nál szállj le!) kb. 3 percet kell gyalogolnod a fesztivál-
helyszínre. Ha városközponti szállodában laksz, akkor a főtér az 
állomástól 5-10 perc séta (persze mehetsz busszal, taxival is).
AuTóBusz: nézd meg a menetrendet (www.menetrendek.hu), 
utána ugyanaz a helyzet, mint a vonatnál (egymás mel-
lett van a vonat- és a buszállomás). Ha a fesztivál oldalán  
(www.jazzfovaros.hu) keresztül foglaltad le a szállásodat, a  
hoteled és a helyszín között ingyenes shuttle-járatot biztosítunk. 

TRAnspORTATiOn 
As part of our packages we provide airport pick-up and free 
shuttle bus services between the hotel and the festival site (see 
page 37 for schedule). If you haven’t reserved your place through 
us, here are your chances:
BY cAR: Leave the M5 highway at either Kecskemét-Centrum/
Lajosmizse (72 km sign) or Kecskemét-Nyugat (85 km sign) and 
follow the signs, your map or GPS. Coordinates of the festival’s 
parking lot: 46.903936, 19.665526
By TRAin OR Bus: check the schedule (train: elvira.mav-start.hu, 
bus: www.menetrendek.hu) and then after arrival in Kecskemét 
taking a taxi is easiest. 
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Kedves fesztivállátogatók!
A negyedik JAZZFŐVÁROS fesztivál minden eddiginél több ze-
nésszel és több programmal várja a jazz szerelmeseit és azokat, 
akik valami különleges programra vágynak a meleg nyárban. 
A fesztivál különlegessége, hogy egymás mellett van a zene, a 
strand, a sátrazási lehetőség, a gyerekjátékok, a sportpályák, a 
swingtánctanítás, a vendéglátás. 60 óra zenével várjuk a publiku-
mot és táncpadlóval a táncolni vágyókat. Mindenféle zenét kíná-
lunk, ami a klasszikus jazzbe belefér, sőt még egy kicsit annál is 
többet. Ragtime, dixieland, blues, boogie-woogie, swing, rocka-
billy. Lesz normális árú és bő választékú enni- és innivaló, minden-
ki megtalálja majd a saját szájaízének valót. Lesz JAZZFŐVÁROS 
futás, focikupa, trambulin, gondoltunk idén is a családokra, várjuk 
a legkisebbeket is. 14 éven aluliaknak felnőtt kísérettel továbbra is 
ingyenes a belépés. Meggyőződésem szerint kihagyhatatlan buli. 
Ha még nem voltál, de érdekel, gyere el a csütörtöki ingyenes nyi-
tóbulira, vagy péntek-szombaton 21 óra után válts kedvezményes 
jegyet! Várunk! 

ittzés Tamás 
fesztiváligazgató 

Dear jazz fans, 
The 4th Jazz Capital festival offers more musicians and more 
programmes than ever before. The specialty of the festival is 
that everything can be found at one location, including music, 
beach, campsite, children’s games, sports fields, swing dance 
courses, food court. There will be dance floors and 60 hours 
of music: all styles that fit into the classic jazz genre and 
even more: Ragtime, Dixieland, Blues, Boogie-woogie, Swing, 
Rockabilly. There will be a wide variety of food and drinks at 
very reasonable prices. We again organize the ever popular 
JAZZ CAPITAL Run, there will be a soccer cup and several 
sports for kids, too. By the way, entrance for children under 14 
is free of charge. I’m convinced, it’s a party you cannot miss. 
Try it out, we are waiting for you!

Tamás ittzés
festival director 
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1.  nagyszínpad / Main stage
2. nagysátor / Big Marquee
3. Táncsátor / dance Marquee
4.  strandszínpad / Beach stage
5.  cargoport színpad / 
 cargoport stage
6.  gasztroplacc / gastro place
7. vip sátor / vip Marquee
8. decathlon sportpark 

9.  pohárpont / cup point
10. jazzbutik / jazz boutique
11. parkoló / parking lot
12. szervezői parkoló / 
 parking lot for organisers
13. vip parkoló / 
 vip parking lot
 Mosdó, wc / Toilets

A ii. kapu gps koordinátái: 46.903819, 19.666032 
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fOnTOs TudnivALók 
•  A vasúti átkelő melletti hátsó (Tó Hotel felőli) II. kapunál be lehet 

hajtani autóval, ha ott megteltek volna a parkolók, akkor a vasút 
túloldalán, a Kecskeméti Fürdő és a Széktói Stadion  parkolójában 
érdemes parkolni, s onnan átgyalogolni. Kerékpártárolásra is 
ennél a kapunál nyílik inkább lehetőség.

•  A szabadstrand (Domb Beach/SZTK-parkoló) felőli kapunál lévő 
parkoló általában elég zsúfolt, itt érdemes inkább gyalogosan 
érkezni.

•  A JAZZFŐVÁROS fesztivál alatt a szabadstrand (Domb Beach) 
zavartalanul üzemel. Fesztiválkarszalaggal igénybevehető a 
strand, strandkarszalaggal viszont nem lehet belépni a fesztivál 
területére. A Strandszínpad a strand területén van, az ottani 
programokhoz elegendő a strandbelépőt megváltani.

•  A fesztiválkarszalag nem átruházható, viszont így akár naponta 
többször lehet ki- és bejárkálni.

•  A fesztivál területére nem vihető be kisállat valamint étel-ital, a 
„gasztroplacc” abszolút elérhető áron kínál különböző ételeket, 
italokat.

•  A fesztivál területén minden program ingyenes, csak az ételért, 
italért kell fizetni, valamint a wakeboardozásért.

•  A JAZZFŐVÁROS egy-két év alatt zöld fesztivállá válik, első 
lépésként idén csak a fesztivál logójával ellátott re-pohár 
használható. A pohár 500 Ft-ba kerül, a nagyszínpaddal szembeni 
pohárponton és a gasztrósoknál vásárolható meg! A fesztivál után 
hazavihető (többezerszer elmosható), kérjük, hogy semmiképpen 
ne dobjátok el szemetesbe! Speciális nyelének köszönhetően 
egyszerre 4-5 pohárban is lehet vinni italt egy kézzel!

•  Dohányozni szigorúan tilos a fesztivál egész területén, kivéve a 
kijelölt dohányzóhelye(ke)t.

•  Az elővételben megváltott jegyeket karszalagra cserélik a kapuban 
álló jegyszedők. Az online vásárolt jegyeket kinyomtatva kell 
odaadni a karszalagra váltáshoz. Az elővételesek gyorsabban be 
fognak jutni a fesztivál területére, mint a helyszínen jegyet váltók, 
érdemes tehát előre vásárolni. A legkedvezőbb természetesen a 
bérlet. (A csütörtöki swingtáncparty ingyenes.)

•  Interneten online jegyvásárlás a fesztivál honlapján keresztül  
(www.jazzfovaros.hu) a jegy.hu felületén és a Bohém 
Webáruházban (bohem.shoprenter.hu) és  lehetséges.

•  A program és a helyszínek elhelyezése úgy van kialakítva, hogy 
minél kevésbé zavarja a közelben lakókat, s az engedélyezett 
zajszint betartását a szervezők folyamatosan ellenőrizni is fogják.
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iMpORTAnT infORMATiOn 
•  With the JAZZ CAPITAL wrist band you can use the beach and 

its facilities during the festival but it does not work the other 
way around. 

•  The festival wristband is not transferable but you can leave and 
re-enter the festival site anytime within its validity. 

•  Within the festival site all programmes and games are 
free of charge, you only have to pay for food and drinks or 
wakeboarding.

•  It is strictly forbidden to bring food and drinks to the festival 
site. You find great food, beverage, water, beer etc. at the 
gastrosite for VERY reasonable prices.

•  JAZZ CAPITAL is becoming a green festival within a few years. 
As first step we require you to use a re-cup with our festival 
design. The cup can be purchased for 500 HUF at the cup-point 
opposite the Main Stage or at any gastro booth. You can take it 
with you afterwards but please, do not litter! Due to its special 
holder you can put together 4-5 cups at the same time and 
deliver drink in them.

•  Smoking is strictly prohibited at the festival site, except at 
designated smoking area(s).

•  Tickets/vouchers purchased in advance will be exchanged to 
wristbands at the entrance gates. Please, print your online 
reservation/ticket and show it to the festival doormen.

•  Online ticket and package purchase can be made through the 
festival website (www.jazzcapital.hu) and on the jegy.hu portal.

RövidÍTések 
acc – tangóharmonika
arr – hangszerelés
as – altszaxofon
bj – bendzsó
bs – basszusszaxofon
cl – klarinét
dr – dob
fl – fuvola 
g – gitár
harp – szájharmónika
horn – kürt
org – orgona

p – zongora
sax – szaxofon
sb – nagybőgő
sou – sousaphone
ss – szopránszaxofon
tb – harsona
tp – trombita
ts – tenorszaxofon
tu – tuba
vl – hegedű
voc – ének

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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A pAiR Of jAzz (H)
www.facebook.com/apairofjazz

Bolba Éva és Szili Róbert A Pair 
of Jazz formációjukban amerikai 
jazzstandardeket adnak elő, tisztelegve 
Ella Fitzgerald és Joe Pass legendás 
kettőse előtt.

Aug 2 18.00 STRANDSZíNPAD

BénYei TAMás és A gRAMOpHOniA 
HOT jAzz ORcHesTRA (H)

Bényei Tamás zenekara a big 
band korai válfaját éleszti fel, az 
eredetivel megegyező hangzást 
produkálva játsszák a 1920-as, 
’30-as, ’40-es évek amerikai és 
magyar jazz-zenéjét. 

Bényei Tamás tp, voc, Korb Attila 
tp, bs, arr, Szalóky Béla tp, Fodor 
László cl, as, Mátrai Zoltán cl, sax, 
Dennert Árpád cl, sax, Kovács 
Tamás tb, Nagy Iván p, Juhász 
Zoltán sb, Szabó Lóránt bj, g, 
Galbács István dr

Aug 2 22.00 NAGYSZíNPAD
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dAve BLenkHORn (Aus) g
www.davidblenkhorn.com

Az ausztrál születésű gitáros tizenöt éve 
Franciaországban él és rendszeres részt-
vevője az európai jazzéletnek, a legjobb 
amerikai és európai fesztiválok vendége 
(New Orleans French Quarter Festival, 
Ascona Jazz Festival, Festival Brasil). 
Olyan nagyságokkal játszott együtt, mint 
John Faddis, Lee Konitz, James Morri-
son, Scott Hamilton, Alvin Queen és Evan 
Christopher.

Aug 1 20.00 STRANDSZíNPAD
Aug 2 13.00 STRANDSZíNPAD, 16.30 NAGYSÁTOR
Aug 3 13.00 & 17.00 STRANDSZíNPAD, 20.15 NAGYSZíNPAD
Aug 4 13.20 CARGOPORT SZíNPAD

BOHéM RAgTiMe jAzz BAnd (H)
www.bohemragtime.com

Az eMeRTon-díjas kecskeméti 
csapat 1985-ben alakult. A ma-
gyar jazzélet fontos szereplői, 
repertoárjuk a klasszikus jazz 
minden ágát felöleli a ragtime-tól 
a New Orleans-i jazzen és a dixie-
landen át a swingig. A fesztiválon 
nemrég megjelent jubileumi CD-
jük anyagát mutatják be.

Lebanov József tp, Mátrai Zoltán 
cl, sax, Bera Zsolt tb, Ittzés Tamás 
vl, p, voc, ld, Lázár Miklós vl, voc, 
Hegedűs Csaba bj, g, Korb Attila bs, Falusi Alfréd dr
Vendég/Guest: Bolba Éva voc

Aug 3 22.00 NAGYSZíNPAD
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BOHéM TRió (H)
www.bohemragtime.com

Mátrai Zoltán cl, sax, voc, Ittzés 
Tamás p, voc, Falusi Alfréd dr

Aug 1 19.00 STRANDSZíNPAD
Aug 3 12.00 STRANDSZíNPAD
Aug 3 20.15 NAGYSZíNPAD 
           (FALUSI)

BOLBA évA és A jAzzTeRLánc (H)
www.facebook.com/jazzterlanc

A Jazzterlánc saját, gyerekeknek 
írt jazzdalokat ad elő, rendkívül 
népszerűek már a külföldi magya-
rok körében is. Kifejezetten csalá-
di műsor, a gyerekek imádják. Bol-
ba Éva a fesztiválon énekel még a 
Bohém Ragtime Jazz Banddel is.

Bolba Éva voc, Bera Zsolt tb, 
Szili Róbert g

Aug 2 11.00 STRANDSZíNPAD
Aug 3 22.00 NAGYSZíNPAD (BOLBA ÉVA)
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BRAssdAnce (H)
www.dsb.hu

A pécsi csapat tagjai zeneművészeti főiskolás koruk óta ját-
szanak együtt. A klasszikus rézfúvós kvintett repertoár mel-
lett ragtime- és jazzműsort is gyakran adnak, a zene mellett 
vidám show-elemekkel is szórakoztatva a közönséget. Ven-
dégszerepeltek Európa több országában, eddig öt CD-jük 
jelent meg.

Horváth Zoltán tp, Hammer Gábor tp, Pétersz Árpád horn, 
Sörfőző Zoltán tb, Maronics Zsolt tu, Péter Zoltán dr

Aug 2 19.30 & 21.15 NAGYSÁTOR

cseH BALázs (H) dr

Balázs kiemelten érdeklődik a régi stílusú 
jazzdobolás, jazzdobok és a régies dob-
hangzások iránt, tapasztalt stúdiózenész, 
számos album közreműködője, több kü-
lönböző stílusú zenekar tagja. Fellépett 
a környező országok jazzfesztiváljain, de 
vendégszerepelt Kenyában és Indiában 
is.

Aug 2 15.30 NAGYSÁTOR, 
 17.00 STRANDSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR
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dánieL BALázs TRió (H)
www.mrfirehand.com

Az egyetlen magyar boogie-woogie trió tagjai mesterien 
bánnak hangszerükkel. A technikai tudáshoz remek hangulat, 
ütős poénok és játékukat fűszerező színes elemek egyaránt 
társulnak. Ezeket a koncerteket nehéz ülve végighallgatni, 
hiszen a lüktető ritmusokra mindenkinek járni kezd keze-lá-
ba, így a közönség gyakran akár a széksorok között is táncra 
perdül.

Dániel Balázs p, Zink Ferenc sb, Koch Barnabás dr
Vendég / Guest: Pleszkán Écska voc

Aug 2 18.30 NAGYSZíNPAD
Aug 3 12.30 NAGYSÁTOR (DÁNIEL), 15.00 STRANDSZíNPAD
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deBRecen diXieLAnd jAzz BAnd (H)
www.debrecendixieland.hu

A debreceni zenekar ezúttal kiváló francia vendégekkel  
(Olivier Franc – szopránszaxofon és Benoît de Flamesnil – 
harsona) érkezik. A zenekart 1984-ben alapította Gyarmati 
Zoltán szaxofonos, a legendás Debreceni Jazz Quartet tagja. 
Kezdetektől fogva számos hazai és külföldi meghívást kaptak, 
és 1985 óta a Debreceni Jazz Napok állandó résztvevői. 
Európa csaknem összes országában és két alkalommal a jazz 
őshazájában, az USA-ban is nagy sikert arattak. A dixieland-
örökzöldek és saját szerzemények mellett klezmer, hot jazz, 
gospel számokat is játszanak. 2018-ban a zenekar elnyerte a 
Megéve-i jazzverseny közönségdíját.

Kovács János tp, voc, Gyarmathy István cl, Tóth Dániel 
tb, Kovács Marietta Mária vl, voc, Tikász Sándor bj, g, voc, 
Kerekes Imre tu, Pataji Géza dr

Aug 3 18.00 STRANDSZíNPAD
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denneRT áRpád (H) cl, sax
www.facebook.com/dennertarpi

Árpi a Benkó Dixieland Band, a Papa-
Jazz és számos más magyar jazz-ze-
nekar tagja, az egyik legkiválóbb hazai 
dixieland- és swingzenész, most külön-
böző egyéb formációkkal lép színpad-
ra.

Aug 2 14.00 STRANDSZíNPAD, 
 22.00 NAGYSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR

gOff duBBeR (uk) cl, ss

Goff évekkel ezelőtt Brian 
White-tal készített CD-jének 
anyagát újítja fel a fesztiválra 
Mátrai Zoltánnal és más magyar 
és angol zenészekkel karöltve, 
amivel a szopránszaxofonos 
Sydney Bechet és a klarinétos 
Mezz Mezzrow 1940-es évekbeli 
legendás, 101 felvételre rúgó  
együttműködése előtt tiszteleg.

Aug 2 15.30 NAGYSÁTOR
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jeROMe eTcHeBeRRY (f) tp

Jerome a kilencvenes évek elején 
kezdte profi zenészi karrierjét a 
francia légierő Európában turnézó 
big bandjének tagjaként. Diplomát 
szerzett jazzoktatóként, a Les Haricots 
Rouges és a Tuxedo Big Band tagja 
volt, és olyan zenészekkel játszott 
együtt, mint Louis Mazetier, Bob Wilber, 
Evan Christopher, Tim Laughlin, David 
Paquette, Michel Pastre, Daniel Barda 
és Tommy Sancton. Párizsban lakik, 
több együttesben is játszik, egyszerre 
meleg és vad trombitahangját mindenütt 
kedvelik, s ő is mindenütt jól érzi magát 
a trombitájával Új-Zélandtól a Fidzsi-szigeteken át Kanadáig, 
írországtól Olaszországig.

Aug 1 20.00 STRANDSZíNPAD
Aug 2 13.00 STRANDSZíNPAD, 17.00 STRANDSZíNPAD, 
 18.30 NAGYSZíNPAD
Aug 3 20.15 NAGYSZíNPAD, 23.00 NAGYSÁTOR
Aug 4 13.20 CARGOPORT SZíNPAD

fALusi MARiAnn (H) voc

A Jazzkívánságműsor legújabb 
kiadásában kizárólag magyar da-
lok hallhatók, a Sárik Péter Trió 
az elmúlt évtizedek legnagyobb 
hazai slágereiből válogatott és 
dolgozta át a saját stílusára. A 
trióhoz a csodálatos hangú Falusi 
Mariann csatlakozik, akit senkinek 
nem kell bemutatni, minden stí-
lusban otthonosan mozog, legyen 
az klasszikus zene, jazz, musical 
vagy pop.

Aug 3 21.15 STRANDSZíNPAD
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BenOîT de fLAMesniL (f) tb

Olivier Franc zenekarának tagja. Most 
Olivier-vel együtt a Debrecen Dixieland 
Band vendégeként és egy All Stars 
formációban lép színpadra.

Aug 3 18.00 STRANDSZíNPAD, 
 20.15 NAGYSZíNPAD

OLivieR fRAnc (f) ss
olivierfranc.monsite-orange.fr

Az egyik legismertebb francia zenész. Apja, René Franc révén 
a Sydney Bechet-féle szopránszaxofon-játék legavatottabb 
egyenesági örököse. A Debrecen Dixieland Band vendége-
ként és egy All Stars formációban lép színpadra.

Aug 3 18.00 STRANDSZíNPAD, 20.15 NAGYSZíNPAD
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funnY feLLOws (sk)
www.funnyfellows.eu

A fesztivál legbulibb zenekara, mindegy, hogy színpadon, a 
füvön, vagy a Jazz-Barkason muzsikálnak, ahol megjelennek, 
ott jókedv terem!

Roman Féder tp, Marek Berky cl, sax, Pavol Ivičič acc, Daniel 
Valašek sou, Milan Ruček dr

Aug 2 19.30 BUDAPEST, KULTEA
Aug 3 11.00 DOMB, 19.30 & 21.15 NAGYSÁTOR
Aug 4 12.30 CARGOPORT SZíNPAD

gYáRfás isTván (H) g

A legnépszerűbb magyar gitáros, 
olyan hírességekkel koncertezett, 
mint Herbie Mann, Joe Murányi, 
Warren Vaché vagy Tommy Víg. 
Többször nyerte meg a jazzma.hu 
olvasói és szerkesztői szavazásán az 
év gitárosa címet, 2016-ban pedig a 
szakma Szabó Gábor életmű-díjjal 
jutalmazta munkásságát.

Aug 2 14.00 STRANDSZíNPAD, 
 15.30 NAGYSÁTOR, 23.00 NAGYSÁTOR
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HALAs jAzz BAnd (H)
www.facebook.com/halasjazzband

Az együttes célja a tradicionális jazz repertoár megismertetése 
és megszerettetése. A fúvós muzsika minden szegmenséből vá-
logatják össze a legizgalmasabb és legszínvonalasabb műsor-
számokat. A részben profi, részben lelkes amatőr zenészekből 
álló zenekar művészeti vezetője Lauer Zsolt harsonaművész, 
zenetanár.

Aug 4 11.00 CARGOPORT SZíNPAD

HOT jAzz BAnd (H)
www.hotjazzband.hu

Az egyetlen magyar Kossuth-dí-
jas klasszikus jazz-zenekar ismét 
Kecskeméten, ezúttal a zenekaron 
belüli Hungarian Banjo Kings for-
mációjukat is megmutatják.

Bényei Tamás tp, bj, voc, Fodor 
László cl, as, Kovács Tamás tb, 
Szabó Lóránt bj, g, Juhász Zoltán 
sb, Galbács István dr, wb 

Aug 2 14.30 NAGYSÁTOR, 16.00 STRANDSZíNPAD 
 (BANJO KINGS: BÉNYEI, SZABó, JUHÁSZ, GALBÁCS),
 17.00 STRANDSZíNPAD (KOVÁCS), 
 19.00 STRANDSZíNPAD (FODOR)
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kecskeMéTi váROsi 
fÚvószenekAR (H)
www.kecskemetifuvosok.hu

Aug 4 10.30 CARGOPORT SZíNPAD

kecskeMéT jAzz ORcHesTRA (H)
www.facebook.com/kecskemetjazzorchestra

A Kecskemét Jazz Orchestra az 
egyik legjobb vidéki nagyzenekar. 
1999-ben alakult a Kecskeméti Big 
Band utódaként. Eddigi egyetlen 
CD-jük még 2005-ben jelent meg 
Blue Chip címmel. Az Országos 
Big Band Találkozón és Versenyen 
2004-ben, majd 2007-ben első 
helyezettként kiemelt aranyminő-
sítést kaptak, 2013-ban Csehor-
szágban a Nemzetközi Big Band 
Találkozón nyertek első díjat.

Aug 3 17.30 NAGYSÁTOR
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kORB ATTiLA (H) 
tb, tp, p, bs, voc
www.attilakorb.com
Attila elsősorban jazzharsonás, de kivá-
lóan trombitál, szárnykürtözik, valamint 
basszusszaxofonosként és zongorista-
ként is aktív. 1997-2018 között a Bohém 
Ragtime Jazz Band tagja volt, akikkel 
bejárta Európa és Amerika legnagyobb 
fesztiváljait. 2007-ben megnyerte a Ma-
gyar Rádió Jazzharsona Versenyét, 2010-
ben az európai EBU Big Band első har-
sonása volt. Szabadúszó jazzmuzsikus, 
több magyar és külföldi formáció tagja, 
folyamatosan koncertezik szólistaként és 
zenekari tagként Európa-szerte.

Aug 2 14.00 & 17.00 STRANDSZíNPAD, 
 22.00 NAGYSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR
Aug 3  15.30 NAGYSÁTOR, 
 20.15 & 22.00 NAGYSZíNPAD

kőRösi szÜRkeveReBek 
jAzzBAndájA (H)
www.facebook.com/szurkeverebek.jazzbandaja

László Sándor tp, Mátrai Zoltán 
cl, ts, Albert József cl, Baranyai 
János tb, Szászi András bj, Jónás 
János sb, óbert Tibor dr

Aug 3 14.00 STRANDSZíNPAD
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RészLeTes feszTiváLpROgRAM/ 
deTAiLed fesTivAL pROgRAMMe

Aug. 1., csÜTöRTök/ THuRsdAY 18.00-23.00
INGYENES / FREE OF CHARGE

TáncsáTOR / dAnce MARQuee
18.00-19.00 swingtáncóra kezdőknek / swing dance lesson 
 for beginners (Pepita Swingtánc Egyesület)

sTRAndszÍnpAd / BeAcH sTAge
19.00-22.00 swingtáncparty élőzenére / swing dance party: 
 Bohém Trió (H), 
 George Washingmachine Quartet (AUS/F/UK)
22.00-23.00  swingtáncparty DJ-vel /
 swing dance party with DJ (Bulyáki Ákos)

Aug. 2., pénTek/ fRidAY 11.00-02.00
nAgYszÍnpAd / MAin sTAge
18.30-19.30  Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska (H),  
 featuring Jerome Etcheberry (F) 
 & Attilio Troiano (I)
20.15-21.15  The Busquitos (NL), 
 featuring George Washingmachine (AUS)
22.00-23.00  Bényei Tamás és a Gramophonia Hot Jazz Orchestra (H)

nAgYsáTOR / Big MARQuee
14.30-15.30  Hot Jazz Band (H)
15.30-16.30  Bechet-Mezzrow Revisited Project (UK/H):  
 Goff Dubber ss/cl, Mátrai Zoltán ss/cl, 
 Nagy Iván p, Gyárfás István g, 
 George Trebar sb, Cseh Balázs dr
16.30-17.30  George Washingmachne Quartet (AUS/F/UK)
17.30-18.30  Szekszárd Junior Stars Big Band (H)
19.30-20.15  BrassDance (H)
21.15-22.00  BrassDance (H)
23.00-24.00  Magyar All Stars (H/NL): Szalóky Béla tp, 
 Korb Attila tb,  Dennert Árpád cl/ts, Nagy Iván p,   
 Gyárfás István g, Ronald de Jong sb, Cseh Balázs dr
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sTRAndszÍnpAd / BeAcH sTAge
11.00-12.00  Bolba Éva & a JAZZterlánc (H)
12.00-13.00  The Blues Messengers (A)
13.00-14.00  Jerome Etcheberry Trio (F/AUS/UK)
14.00-15.00  Sax on the Beach (I/NL/H): Mátrai Zoltán ss, 
 Attilio Troiano as, Thomas Streutgers ts, 
 Dennert Árpád ts, Korb Attila bs, Gyárfás István g
15.00-16.00  The Busquitos (NL)
16.00-17.00  Hungarian Banjo Kings (H)
17.00-18.00  Brass de Luxe (H/I): Szalóky Béla, Korb Attila, 
 Kovács Tamás, Jerome Etcheberry, Attilio Troiano, 
 Vincenzo Cristallo, Gianfilippo Direnzo, Cseh Balázs
18.00-19.00  A Pair of Jazz (H)
19.00-20.00  Swinging Kvartett & Fodor László (H)
20.00-21.00  The Blues Messengers (A)
21.15-22.15  Attilio Troiano Trio (I)

TáncsáTOR / dAnce MARQuee
13.30-14.30  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Pepita Swingtánc Egyesület)
17.30-18.30  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Pepita Swingtánc Egyesület)
24.00-02.00 Miss Mikey May (ISR) 
 & the Organ Grinders (CZ), jam session

Aug. 3., szOMBAT/ sATuRdAY 11.00-02.00
nAgYszÍnpAd / MAin sTAge
18.30-19.30  Tom White & the Mad Circus (H)
20.15-21.15  French All Stars (F/H/UK): Olivier Franc ss,  
 Benoît de Flamesnil tb, Jerome Etcheberry tp, 
 Korb Attila p, Dave Blenkhorn g, George Trebar sb,   
 Falusi Alfréd dr
22.00-23.00  Bohém Ragtime Jazz Band & Bolba Éva (H)

nAgYsáTOR / Big MARQuee
12.30-13.30  Dániel Balázs (H)
13.30-14.30  The Blues Messengers (A)
14.30-15.30  The Busquitos (NL)
15.30-16.30  Attilio & Attila (I/H): Attilio Troiano trio 
 featuring Korb Attila
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16.30-17.30  Sárik Péter Trió (H)
17.30-18.30  Kecskemét Jazz Orchestra (H)
19.30-20.15  Funny Fellows (SK)
21.15-22.00  Funny Fellows (SK)
23.00-24.00  Festival All Stars (F/I/H): Jerome Etcheberry tp, 
 Attilio Troiano tb, Mátrai Zoltán ts, Sárik Péter p, 
 Vincenzo Cristallo g, Gianfilippo Direnzo sb, 
 Gálfi Attila dr

sTRAndszÍnpAd / BeAcH sTAge
11.00-12.00  Attilio Troiano Trio (I)
12.00-13.00  Bohém Trió (H)
13.00-14.00  George Washingmachine Trio (F/AUS/UK)
14.00-15.00  Kőrösi Szürkeverebek Jazzbandája (H)
15.00-16.00  Dániel Balázs Trió (H)
16.00-17.00  Miss Mikey May (ISR) 
 & the Organ Grinders (CZ)
17.00-18.00  Manouche Project (AUS/NL/UK):  
 George Washingmachine vl, Jelle van Tongeren vl,  
 Dave Blenkhorn g, Michael Seraus g, George Trebar sb
18.00-19.00  Debrecen Dixieland Jazz Band (H) 
 featuring Olivier Franc & Benoît de Flamesnil (F)
19.00-20.00  The Blues Messengers (A)
20.00-21.00  The Busquitos (NL)
21.15-22.15  Jazzkívánságműsor magyarul: 
 Sárik Péter Trió & Falusi Mariann (H)

TáncsáTOR / dAnce MARQuee
13.30-14.30  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Bóbis László)
17.30-18.30  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Bóbis László)
24.00-02.00 Miss Mikey May (ISR) 
 & the Organ Grinders (CZ), jam session

dOMB / HiLL
11.00-11.30  Funny Fellows (SK)
11.30  JAZZFŐVÁROS futás / JAZZ CAPITAL Run

decATHLOn spORTpARk
11.00-17.00  JAZZFŐVÁROS Focikupa
11.00-21.00  sportjátékok (foci, asztalitenisz, tollas, 
 trambulin, cross training, SMR hengerek, 
 Boxelo-pálya: gördeszka stb.)
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Aug. 4., vAsáRnAp/ sundAY 10.30-16.00
cARgOpORT szÍnpAd / cARgOpORT sTAge
10.30-11.00  Kecskeméti Városi Fúvószenekar (H)
11.00-12.00  Halas Jazz Band (H)
12.00-12.30  Oh Yeah Day ordibálóverseny / shouting contest  
12.30-13.20  Funny Fellows (SK)
13.20-14.10  George Washingmachine Quartet (AUS/F/UK)
14.10-15.00  The Busquitos (NL)
15.00-16.00  Ricky & the Drunken Sailors (H)

TáncsáTOR / dAnce MARQuee
11.00-12.00  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Janicsek Gábor)
15.00-16.00  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Janicsek Gábor)

decATHLOn spORTpARk
10.00-13.00  JAZZFŐVÁROS Focikupa
10.30-16.00  sportjátékok (foci, asztalitenisz, tollas, 
 trambulin, cross training, SMR hengerek, 
 Boxelo-pálya: gördeszka stb.)

jegYáRAk / TickeT pRices:
Bérlet / pass: 10.000 Ft
napijegy (péntek) / day ticket (fri): 4.000 Ft
napijegy (szombat) / day ticket (sat): 5.000 Ft
napijegy (vasárnap) / day ticket (sun): 3.000 Ft
esti jegy (21 óra után) csak a helyszínen / 
evening ticket (after 9 pm) only at the venue: 2.000 Ft

fesztivál shuttle (Hotel Aranyhomok, 
Hotel Három Gúnár, Hotel Sheraton 
és a fesztiválhelyszín között): 3.000 Ft (1.000 Ft/nap)

Jegyek, bérletek elővételben a Bohém Webáruházban 
(bohem.shoprenter.hu), illetve a jegy.hu oldalán és jegyirodáiban 
kaphatók, valamint Kecskeméten a Hírös Agórában.
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OH YeAH dAY 
A kuLTeáBAn óBudán 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest, Korona tér 1. www.kultea.hu

AuguszTus 2., pénTek 19.30
A vidám jazz királyai: Funny Fellows

A belépés díjtalan!
Előzetes helyfoglalás a 06-1/375-6249-es számon

Aug. 4., vAsáRnAp/ sundAY 10.30-16.00
cARgOpORT szÍnpAd / cARgOpORT sTAge
10.30-11.00  Kecskeméti Városi Fúvószenekar (H)
11.00-12.00  Halas Jazz Band (H)
12.00-12.30  Oh Yeah Day ordibálóverseny / shouting contest  
12.30-13.20  Funny Fellows (SK)
13.20-14.10  George Washingmachine Quartet (AUS/F/UK)
14.10-15.00  The Busquitos (NL)
15.00-16.00  Ricky & the Drunken Sailors (H)

TáncsáTOR / dAnce MARQuee
11.00-12.00  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Janicsek Gábor)
15.00-16.00  swingtáncóra kezdőknek /swing dance lesson for 
 beginners (Janicsek Gábor)

decATHLOn spORTpARk
10.00-13.00  JAZZFŐVÁROS Focikupa
10.30-16.00  sportjátékok (foci, asztalitenisz, tollas, 
 trambulin, cross training, SMR hengerek, 
 Boxelo-pálya: gördeszka stb.)

jegYáRAk / TickeT pRices:
Bérlet / pass: 10.000 Ft
napijegy (péntek) / day ticket (fri): 4.000 Ft
napijegy (szombat) / day ticket (sat): 5.000 Ft
napijegy (vasárnap) / day ticket (sun): 3.000 Ft
esti jegy (21 óra után) csak a helyszínen / 
evening ticket (after 9 pm) only at the venue: 2.000 Ft

fesztivál shuttle (Hotel Aranyhomok, 
Hotel Három Gúnár, Hotel Sheraton 
és a fesztiválhelyszín között): 3.000 Ft (1.000 Ft/nap)

Jegyek, bérletek elővételben a Bohém Webáruházban 
(bohem.shoprenter.hu), illetve a jegy.hu oldalán és jegyirodáiban 
kaphatók, valamint Kecskeméten a Hírös Agórában.
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MáTRAi zOLTán (H) cl, sax

Zoli az egyik legtehetségesebb klarinétos- 
szaxofonos – talán nem csak Magyaror-
szágon. A fesztiválon minden zenész kö-
zül ő játszik a legtöbbet, kilenc különböző 
formációban hallható. 

Aug 1 19.00 STRANDSZíNPAD
Aug 2 14.00 STRANDSZíNPAD, 
 15.30 NAGYSÁTOR, 
 22.00 NAGYSZíNPAD
Aug 3  12.00 & 14.00 STRANDSZíNPAD, 
 17.30 NAGYSÁTOR, 
 22.00 NAGYSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR

Miss MikeY MAY And 
THe ORgAn gRindeRs 
(isR/cz)
www.missmikeymay.com

Miss Mikey May erőteljes, kifejező 
énekes és természetes érzéke van a 
szórakoztatáshoz, köszönhetően szín-
házi, kabaré, burleszk és swingtáncos 
hátterének. Az Organ Grinders Mikey 
Hammond orgona-alapú projektje 
Prága legjobb blues- és jazz-zené-
szeivel. Táncra ingerlő repertoárjukkal 
vad utazásra visznek a blues gyöke-
reitől a swingig, szóval készülj fel a 
„groove-it-or-lose-it” jókedvre!

Miss Mikey May voc, Jan Kořínek Hammond org, Osian 
Roberts ts, Jan Nikendey  dr

Aug 2 24.00 TÁNCSÁTOR
Aug 3 16.00 STRANDSZíNPAD, 24.00 TÁNCSÁTOR
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nAgY iván (H) p
Iván a stride zongorázás szerelmese, megfordult a swinget 
játszó magyar zenekarok többségében. Szólóban és különfé-
le zenekarokkal is örömmel játszik, ezúttal három különböző 
formáció tagja lesz.

Aug 2 15.30 NAGYSÁTOR, 22.00 NAGYSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR

RickeY & THe dRunken sAiLORs (H)
www.facebook.com/rickeyandthedrunkensailors

A rockabilly magyar királyai, Tom White-ék más néven. Úgy, 
ahogy az X-Faktorban befutottak. Velük zárjuk az egész fesz-
tivált.

Fehér Tamás voc, harp, Schiffler Patrik (Riki) g, voc, Allison 
Guimaraes Santos sb, Buzsik Tomi dr

Aug 4 15.00 CARGOPORT SZíNPAD
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sáRik péTeR TRió (H)
www.sarikpeter.hu

A Sárik Péter Trió az elmúlt tíz év-
ben Magyarország egyik legnép-
szerűbb és legmeghatározóbb 
jazz-zenekarává vált. Sikerük egyik 
záloga, hogy mindhárman nagyon 
nyitott, sokoldalú muzsikusok, így a 
közönség sokkal szélesebb rétegét 
szólítják meg, mint a jazz-zenekarok 
többsége.  A zenekar közvetlensé-
gével, energiájával sok új rajongót 
hoz a jazznek.

Sárik Péter p, Fonay Tibor sb, Gálfi Attila dr

Aug 3 16.30 NAGYSÁTOR, 21.15 STRANDSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR (SÁRIK, GÁLFI)

swinging kvARTeTT (H)
A kvartett 2017-ben alakult a gö-
döllői zeneiskola növendékeiből. 
Tanáruk, és a hangszerelések ké-
szítője Fodor László, a Hot Jazz 
Band klarinétosa. 2018 decem-
berében, az Országos Jazzverse-
nyen korcsoportjukban első díjat 
nyertek.

Berkó Domonkos cl, Pálhegyi 
Ármin p, Kertész Mátyás vc, Szőke 
Csaba dr

Aug 2 19.00 STRANDSZíNPAD
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swingpOTATes (H)
www.facebook.com/swingpotatoes

A Pepita Swingtánc Egyesület 
fellépőcsapata a Gramophonia 
Hot Jazz Orchestra és a Bohém 
Ragtime Jazz Band nagyszínpadi 
koncertjeihez csatlakozik néhány 
számhoz készített látványos ko-
reográfiával.

Aug 2 22.00 NAGYSZíNPAD
Aug 3 22.00 NAGYSZíNPAD

szALókY BéLA (H) tp, tb
www.szaloky.com

Béla multiinstrumentalista, ját-
szott szinte minden magyar old-
timer zenekarban, szólistaként 
is meghívást kapott számos je-
lentős külföldi fesztiválra és ját-
szott a nemzetközi jazz-élvonal 
számos vezető zenészével. Je-
lenleg a Benkó Dixieland Band 
trombitása és a Police Big Band 
vezetője.

Aug 2 17.00 STRANDSZíNPAD, 
 22.00 NAGYSZíNPAD, 23.00 NAGYSÁTOR
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szekszáRd juniOR sTARs Big BAnd (H)
www.juniorstars.hu

Aug 2 17.30 NAGYSÁTOR

THe BLues MessengeRs (A)
www.sir-oliver.com

A blues minden válfaját bemutat-
ja a zenekar. Készülj fel rá, hogy 
a produkció újra és újra magába 
szippant, többnyire a zenekar 
tagjai által írt számokon keresz-
tül, amik magas színvonalról és 
nagyfokú zenei autonómiáról ta-
núskodnak.

„Sir” Oliver Mally g, voc, Alex Meik 
sb, voc, Peter Müller dr

Aug 2 12.00 & 20.00 STRANDSZíNPAD
Aug 3 13.30 NAGYSÁTOR, 19.00 STRANDSZíNPAD

A Blues Messengers fellépését 
az Osztrák Kulturális Fórum 
támogatja.



33

THe BusQuiTOs (nL)
www.busquitos.com

Az Európa-szerte népszerű Busquitos fan-
tasztikus show-ja először lesz látható Magyar-
országon. Briliánsan előadott zenei egyveleg, 
Louis Armstrong-féle rekedtes éneklés, káprá-
zatos, humoros szórakoztatás. Mindenki mo-
solyogni fog, de leginkább boldogan röhögni.

Jelle van Tongeren vl, Thomas Streutgers sax, Michael Seraus g, 
Ronald de Jong sb, voc

Aug 2 14.00 STRANDSZíNPAD (STREUTGERS) 
 15.00 STRANDSZíNPAD, 20.15 NAGYSZíNPAD, 
 23.00 NAGYSÁTOR (DE JONG)
Aug 3 14.30 NAGYSÁTOR, 17.00 STRANDSZíNPAD
 (VAN TONGEREN, SERAUS), 
 20.00 STRANDSZíNPAD
Aug 4 14.10 CARGOPORT SZíNPAD, 
 20.00 HAJDÚSZOBOSZLó 
 

TOM wHiTe  & THe MAd ciRcus (H)
www.tomwhite.hu

A rockabilly magyar királyai, ezúttal fúvósokkal kiegészülve.

Fehér Tamás voc, harp, Schiffler Patrik (Riki) g, voc, Allison 
Guimaraes Santos sb, Buzsik Tomi dr, Hóbor Bence tp, 
Szemán Gábor tb, Pálffy Károly sax

Aug 3 18.30 NAGYSZíNPAD
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geORge TReBAR (uk) sb
www.georgetrebar.co.uk

George keresett bőgős, a manouche 
swingtől a drum’n’bass-en és a modern 
swingen át a hard bopig. Rendszeresen 
játszik Európa nagy jazzfesztiváljain és 
stúdiózenészként is aktív.

Aug 1 20.00 STRANDSZíNPAD
Aug 2 13.00 STRANDSZíNPAD, 
 15.30 & 16.30 NAGYSÁTOR
Aug 3 13.00 & 17.00 STRANDSZíNPAD, 
20.15 NAGYSZíNPAD
Aug 4 13.20 CARGOPORT SZíNPAD

ATTiLiO TROiAnO TRiO (i)
www.facebook.com/attilio.troiano.1

AttilioTroiano olasz multiinstrumentalista és zeneszerző. 18 
hangszeren játszik, és az olasz jazz egyik legbriliánsabb és 
legeklektikusabb zenésze.

Attilio Troiano sax, cl, fl, tp, tb, g, p, sb, voc, Vincenzo Cristallo 
g, Gianfilippo Direnzo sb

Az Attilio Troiano Trio fellépését az Olasz Kulturális Intézet 
támogatja. 

Aug 2  14.00 STRANDSZíNPAD 
 (TROIANO), 
 17.00 STRANDSZíNPAD, 
 18.30 NAGYSZíNPAD 
 (TROIANO), 
 21.15 STRANDSZíNPAD
Aug 3  11.00 STRANDSZíNPAD, 
 15.30 NAGYSÁTOR, 
 23.00 NAGYSÁTOR
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geORge wAsHingMAcHine (Aus) vl, voc

Az egyedi művésznevű George Washingmachine (Mosógép 
Gyurka) a legkiválóbb jazzhegedűsök egyike, ráadásul szín-
padi jelenségként is szenzációs. A publikum mindenütt meg-
őrül érte. George a hegedülés mellett kiválóan bőgőzik és 
gitározik is. Rendszeresen szerepel ausztrál TV-show-kban, 
de több ausztrál jazzfesztiválnak és nagyobbszabású rendez-
vénynek ő a házigazda műsorvezetője is. Egyedi művészi lá-
tásmódját képzőművészként is kamatoztatja.

Aug 1 20.00 STRANDSZíNPAD
Aug 2 16.30 NAGYSÁTOR, 20.15 NAGYSZíNPAD
Aug 3 13.00 & 17.00 STRANDSZíNPAD
Aug 4 13.20 CARGOPORT SZíNPAD
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swingTánckuRzusOk  
swing dAnce cOuRses
éTvágYgeRjeszTő swingTáncóRák, 
AkáR TeLjesen kezdőknek
Kortól, nemtől függetlenül ismerkedhet bárki a swingtáncok 
alapjaival, hogy a koncerteken már bátrabban használhassa a 
táncteret. Gyere egyedül, párban, vagy társasággal! A legjobb 
magyar tánctanárok mutatják meg neked a lindy hop, balboa, 
charleston alaplépéseit. Az órákat a Táncsátorban tartjuk.

swing dAnce TAsTeR LessOns 
even fOR ABsOLuTe BeginneRs
Regardless of gender and age, everyone is welcome to get to 
know the basics of swing dancing in order to bravely use the 
dance floor at the concerts. Come alone, in pairs or with a 
company. Learn the basic steps of lindy hop, balboa, charleston 
from the best Hungarian teachers. Lessons are held in the Dance 
Marquee.

Tanárok / Teachers: Bulyáki Ákos, Ágoston Nóra, Bóka Tibor, 
Hibály Mónika (Pepita Egyesület) www.pepitaklub.hu
Bóbis László sztepptánc világbajnok / tap dance world champion 
(Savoy Garden) www.savoygarden.hu
Janicsek Gábor swingtánc világbajnok / swing dance world 
champion (Jumpers / Oktogon Tánccentrum) www.tanciskola.hu

Aug. 1., csÜTöRTök / Aug 1 THu
18.00-19.00 Táncsátor – Pepita Egyesület

Aug. 2., pénTek / Aug 2 fRi
13.30-14.30 Pepita Egyesület
17.30-18.30 Pepita Egyesület

Aug. 3., szOMBAT / Aug 3 sAT
13.30-14.30 Bóbis László (Savoy Garden)
17.30-18.30 Bóbis László (Savoy Garden)

Aug. 4., vAsáRnAp / Aug 4 sun
11.00-12.00 Janicsek Gábor (Oktogon Tánccentrum)
15.00-16.00 Janicsek Gábor (Oktogon Tánccentrum)
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száLLás / AccOMMOdATiOn
sáTRAzás: A helyszínen korlátozott számban lehetőség van 
sátrazásra a fesztiválkempingben, 3 éjszakára 6.000 Ft-os áron. 
Kempingjegyet a Bohém Webáruházban, illetve szabad helyek 
függvényében a helyszínen lehet váltani. / 
cAMping: Camping is possible at the festival site for 6.000 HUF 
per person for 3 nights.

HOTeL: Ha a www.jazzfovaros.hu/szallas oldalon foglalod le a 
szállásodat, a szálláshoz ingyen shuttle busz szolgáltatást nyúj-
tunk, vagyis a városközpontból a délelőtt 10 és hajnali 2 között 
folyamatosan közlekedő fesztiválbuszokkal tudsz eljutni a Domb 
Beachhez és vissza.

ARAnYHOMOk Business-ciTY-weLLness HOTeL****
A szálloda a város főterén található, a fesztiválhelyszíntől gyalog 
kb. 30-35 perces sétára.
fOuR pOinTs BY sHeRATOn kecskeMéT HOTeL és kOnfe-
RenciAközpOnT**** A szálloda a főtértől és a fesztiválhelyszín-
től is kb. 20 perces sétára található.
HOTeL HáROM gÚnáR**** A város központjában, a fesztivál-
helyszíntől gyalog kb. 30-35 perces sétára van.
spORT HOTeL *** A városból kivezető Izsáki úton, a fesztiválhely-
színtől gyalog kb. 20 perces sétára van. (a shuttle nem érinti!)

Ha más városközponti szállodában alszol, de szeretnél a feszti-
váljárattal utazni, a jazzfovaros@gmail.com címen igényelhetsz 
buszos karszalagot 3000 Ft-ért, illetve megrendelheted a Bohém 
Webáruházban (bohem.shoprenter.hu). 
Bővebb információ: www.jazzfovaros.hu/szallas

sHuTTLe MeneTRend/scHeduLe
minden óra 30 perckor / every hour and 30 minutes: 
Aranyhomok-Sheraton-JAZZFŐVÁROS
minden egész órakor / every whole hour:
JAZZFŐVÁROS-Sheraton-Három Gúnár-Aranyhomok

első járat az Aranyhomoktól / first bus from Aranyhomok: 
Aug 1: 17.30., Aug 2-3-4: 10.00 & 10.30
utolsó járat a jAzzfőváROsból / last bus from the festival site: 
Aug 1: 23.00, Aug 2-3: 02.00, Aug 4: 16.10
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jAzzfőváROs fuTás / 
jAzz cApiTAL Run
2019. AuguszTus 3., szOMBAT 11.30 / sATuRdAY 11.30 AM
kecskemét, Benkó zoltán szabadidőközpont, domb / Hill

Táv/distance: 2300 m (talaj: föld, szintkülönbség: nincs)
Rajt/start: Domb / Hill
cél/end: JAZZFŐVÁROS kapu / JAZZ CAPITAL gate

nevezés: a versenyközpontban a Dombnál verseny napján 9.00-
11.15 között (előtte 10-től Domb-futás). / Application at the Domb 
between 9 am and 11.15 am (there is a Domb Run at 10 am).
nevezési díj: 2.000 Ft/fő / Application fee: 2.000 HUF
Öltözés a helyszínen biztosított, a 11.15-ig átadott csomagokat 
átszállítjuk a célterületre.

díjazás: Abszolút kategóriában nemenként 1-3. hely: érem. Külön 
elismerésre kerül a legfiatalabb és legidősebb induló.
Valamennyi regisztráló a verseny logójával ellátott pólót kap 
(kérjük, hogy a távot ebben a pólóban teljesítsd)! A célban apró 
harapnivalót és ásványvizet is kapsz!
A célba érkezők AJÁNDÉK BELÉPŐ-t kapnak a szombati prog-
ramra!

Rendező: IUSTITIA Egyesület
www.iusegy.com iusegy@gmail.com 30/960-2112
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decATHLOn spORTpARk
A JAZZFŐVÁROS területén szombat-vasárnap a DECATHLON 
kecskeméti áruháza jóvoltából ingyenesen lehet használni, 
kipróbálni játékokat, sporteszközöket. 

AuguszTus 3., szOMBAT
11.00-17.00 JAZZFŐVÁROS Focikupa
11.00-21.00 sportjátékok mindenkinek (foci, asztalitenisz, tol-
las, trambulin, cross training, SMR hengerek, Boxelo-pálya: 
gördeszka stb.)

AuguszTus 4., vAsáRnAp
10.00-13.00 JAZZFŐVÁROS Focikupa
10.30-16.00 sportjátékok mindenkinek (foci, asztalitenisz, tol-
las, trambulin, cross training, SMR hengerek, Boxelo-pálya: 
gördeszka stb.)

A JAZZFŐVÁROS Focikupára ötfős csapatokkal lehet nevez-
ni 2019. július 22-ig. Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat (a befolyt 
összeget jótékonysági célra fordítjuk). Bővebb információ: 
jazzfovaros@gmail.com
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VÁLTSON MOST E-SZÁMLÁRA, ÉS 1000 
FT KEDVEZMÉNYT ADUNK LAKOSSÁGI  
VÍZDÍJÁBÓL! 
NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR! 

TUDJA, HOGYAN SPÓROLHAT 

Részletekért kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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kieMeLT TáMOgATó
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

ARAnYfOkOzATÚ TáMOgATó 
ATRA KFT. • NemZeTI KuLTuRÁLIS ALAP

ezÜsTfOkOzATÚ TáMOgATó 
LOgALL KFT. • meRKBAu KFT.

BROnzfOkOzATÚ TáMOgATó 
CARgOPORT KFT. • OLASZ KuLTuRÁLIS INTéZeT

szpOnzOR
DECATHLON KECSKEMÉT

kieMeLT pARTneR
PHOeNIX-meCANO KeCSKeméT KFT. • PLAN ZRT., géPéSZ CSOPORT

pARTneR
BÁCSVíZ ZRT. • FReuDeNBeRg SeALINg TeCHNOLOgIeS KFT.

FüReDI KéPZŐKöZPONT • OSZTRÁK KuLTuRÁLIS FóRum • VeRBAu KFT.

jAzzBARáT
DTKH KFT. • KeCSKeméTI SöRmANuFAKTúRA • KeCSKeméTI 

TeRmOSTAR HŐSZOLgÁLTATó KFT. • KeFAg ZRT.

öRöMzenész
BÁCS-ZöLDéRT ZRT. • BOTOND ’99 KFT. • CCeP KFT.

gOeSSLeR KuVeRTS KFT. • gONDA SÁNDOR 
mAgyAR ÁLLAmKINCSTÁR • mODeRN HOme KFT. • PORJeSZ ANDRÁS 

SPIRITSTORe • TOBIZO KFT.

szOLgáLTATási pARTneRek
FéLegyHÁZI PéKSég • RuBIN BORHÁZ

MédiApARTneRek 
gONg RÁDIó • HIROS.Hu • PAPAgeNO.Hu

TáMOgATók • spOnsORs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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